div.

F. Haisma

0592 – 266 606

13 januari 2006

Aan:
de Gemeenteraad

Onderwerp:

Uitnodiging raadsvergadering

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag
24 januari 2006, aanvang 20.00 uur. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het
gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Voor de agenda wordt u verwezen naar het onderstaande.

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Tynaarlo,

J. Rijpstra
____________________________________________________________________________
AGENDA
1.

Opening

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 10 januari 2006 (wordt nagezonden) en vaststellen actielijst

4.

Vragenrecht
In artikel 41 van het Reglement van Orde is de mogelijkheid van het vragenrecht aangegeven. Een lid dat vragen wil stellen meldt dit onder aanduiding van het onderwerp voor
aanvang van de vergadering bij de voorzitter.

5.

Spreekrecht
Artikel 17 van het Reglement van Orde zegt, dat andere aanwezigen dan de leden, de
wethouders, de griffier en de secretaris gezamenlijk maximaal dertig minuten het woord
voeren over voor die agenda geagendeerde onderwerpen.

6.

Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht

BESPREKEN
7.

Beëdiging benoemde leden van de Rekenkamercommissie

8.

Project Verkeer Kern Zuidlaren

9.

Ontwerp-bestemmingsplan Vries kern

10.

Verzoek van de D66 fractie om behandeling van het onderwerp “Besluitvorming Faunapassage Burg. Legroweg Ecologische Verbindingszone Zeijen – Zeegse – Eelde”

AKKOORD / KORTE BESPREKING
11.

Overheveling restant middelen invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
naar 2006

12.

Begrotingswijzigingen

13.

Informatie uit het college / namens het college
- Jaarverslag 2004 – 2005 Openbaar Primair Onderwijs Tynaarlo
- Jaarplan 2005 – 2006 Openbaar Primair Onderwijs Tynaarlo
Besluitenlijsten van 3 en10 januari 2006
Afschrift van brieven van het college d.d.
- 22 december 2006 aan de raad met informatie over een inloopbijeenkomst inzake het
bestemmingsplan “Zandwinning Tynaarlo”

14.

Ingekomen stukken

15.

Stukken in de leesmap ter kennisneming
- Agenda van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, d.d.18 januari 2006
- Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Essent
N.V., d.d. 22 december 2005
- Bundel Crisisbeheersing belicht Ministerie BZK
- Verzamelbrief ontwikkelingen op terrein van werk en inkomen; december 2005
- Jaarverslag 2005 van de Ondernemingsraad Gemeente Tynaarlo
Uitnodigingen / brochures /rapporten
- Preventiekrant van de GGZ Drenthe
- Uitgave Letter van de Gezamenlijke Drentse Bibliotheken
- Informatiepunt Duurzaam Bouwen: Info Campagne Duurzaam Bouwen
- Brochure De Kern van het Jaarplan 2006; Politie Drenthe
- Raadsledennieuws, nr. 6 december 2005.
- PriceWaterhouseCoopers: Trainingsmogelijkheden “excelleren als (nieuw) gemeenteraadslid”
- Stichting Sont: Stand van zaken in het streven om erkenning te verwerven voor de Nedersaksische taal
- Orgaan van de Windmolenvereniging Noordenwind: Speciale editie m.b.t. windenergie
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16.

Gemeenschappelijke Regelingen

17.

Sluiting

Bijlage:
Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad
(T*)= tijdslimiet
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